
Iisakki Totuudentalo ("Iisa”) on 

kulkenut henkistä tietä 

opiskellen kaikkia uskontoja ja 

tieteitä. Iisa opettaa ihmisen 

henkisestä muutosprosessista, 

joka on kuvattuna eri sanoin ja 

symbolein kaikissa pyhissä 

kirjoituksissa, mutta on silti 

aina sama. Iisa myös selittää ja 

havainnollistaa henkistä 

prosessia tieteen (psykologia, 

neurologia) kielellä. Hänen 

opetuksensa koskettavat 

lähinnä ikuisia ja äärettömiä 

aiheita, kuten totuutta ja 

rakkautta. Iisan mukaan kaikki 

ihmiset ovat tasa-arvoisia, kun 

sydämet punnitaan, ja siksi 

jokaisen ihmisen sielussa on 

sama mahdollisuus tulla 

Jumalan kuvaksi. 

Iisa avasi Totuuden talon 

(www.houseoftruth.education) 

palvelemaan Totuutta itseään, 

sekä opettamaan oivaltavaa 

oppimista hengellisistä asioista. 

Tätä prosessia kutsutaan 

Totuuden tieksi ja sitä 

kulkemalla ihmisen ymmärrys 

itsestä ja ympäröivästä 

maailmasta syvenee kohti 

olemattomuutta. Totuuden tietä 

on kuvattu eri sanoin eri 

aikakausina: ”Tie, Totuus ja 

Elämä” (Jeesus), ”Neljä jaloa 

totuutta” (Buddha), ”Totuuden 

uskonto” (Muhammed), ”Tiedon, 

toiminnan ja hartauden tie” 

(Krishna) ja ”kuinka edetä valon 

ohjaamana” (muinainen Egypti). 

 

Matematiikka – Jumalten kieli
Luennolla pohditaan, miksi tiede ja useimmat uskonnot pitävät 

matematiikkaa ”kielenä kaiken taustalla”. Pyhillä symboleilla 

on aina vahva matemaattinen olemuksensa, sekä myös 

esimerkiksi Stonehenge, Gizan Suuri Pyramidi ja pyhä kirja 

Sefer Yetzirah ovat matemaattisia mestariteoksia. Myös 

Raamattua on luettu matematiikan, gematrian ja numerologian 

näkökulmista. Luennon lopuksi demonstroidaan, miten koko 

maailmankaikkeus luodaan vain peukaloa ja etusormea 

käyttäen. 

Miten löydän yhteyden Jumalaan 
Henkisen tien kolme kastevaihetta kuvattuna muinaisen Egyptin, 

juutalaisuuden, kristillisyyden, islaminuskon, taolaisuuden, 

buddhalaisuuden ja hindulaisuuden symbolein

Luennolla pohditaan ikuista kysymystä, joka on askarruttanut 

ihmistä ja ihmiskuntaa koko sen olemassaolon ajan. Kysymys 

on yksinkertainen, ja vastauskin on melko yksinkertainen – 

ongelma piilee itse teoissa ja toteutuksessa. Luennolla 

tutustutaan henkisen tien eri vaiheisiin sekä eri uskontojen ja 

henkisten opettajien opetukseen ja ohjeisiin. Entä jos kaikkien 

eri opetusten takana on vain yksi ja sama, perimmäinen 

totuus? 
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”Kun sinun tahtosi on vapaa kaikesta 

tahtomisesta, on sinulla Vapaa Tahto. Se on 

Jumalan tahto.” 

Totuuden talon 

luennot 2016-2017 

http://www.houseoftruth.education/
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Kaiken ja Ei-minkään Teoria 
Luennossa alustetaan Kaiken ja Ei-minkään 

Teoriaa, joka yhdistää eri uskonnot ja tieteenalat. 

Luento rakentuu määritelmien kautta: opimme, 

mikä on Olevainen ja Ei-Olevainen, Elämä ja 

Tieto, Sielu ja Tietoisuus, Taivas ja Maa. 

Määritelmien tueksi opiskellaan teorian eri 

sovelluksia. Teorian avulla voidaan tutkia, 

mallintaa ja ymmärtää mitä tahansa. Onko 

Kaiken ja Ei-minkään Teoria sama asia, kuin 

tieteessä tavoiteltu Kaiken Teoria ja uskontojen 

opettama Jumala? 

Henkisyys, Valaistuminen ja NLP 
Luento käsittelee ihmisen henkistä heräämistä, tietoisen ja tiedostumattoman mielen sekä sielun tasoja, 

niin sanottujen täydellisten strategioiden luomista, sekä valaistumisen tavoittelua ja saavuttamista. 

Luennon apuna käytetään neurolingvistisen ohjelmoinnin (NLP:n) terminologiaa, johon tutustutaan 

heti luennon alussa. NLP on yksi pisimmälle kehittyneistä psykologian sovelluksista, ja sitä opetetaan 

jo maailmanlaajuisesti.  

 

 

 

 

Totuuden talo netissä 

www.houseoftruth.education/fi/ (suomeksi) 

www.houseoftruth.education/en/  (in English) 

www.youtube.com/c/+HouseoftruthEducation (Youtube-kanava) 

http://iisakki-totuudentalosta.blogspot.fi/ (Iisan blogi) 

 

Kaiken ja Ei-minkään Teoria 

http://houseoftruth.education/fi/opetus/kaiken-ja-ei-minkaan-teoria 

 

Luennot ovat maksuttomia ja ne järjestetään tilauksesta, mahdollisuuksien mukaan. 

Luentojen tilaukset, tiedustelut ja lisätiedot: iisa@houseoftruth.education 

 

 

 

”Ihminen tulee Jumalan kuvaksi itsensä tuntemalla, kieltämällä ja pyhittämällä.” 
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